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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فابين اسکاالنته: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ مارچ ٢٧
  

 ؟»سيا«  يا پايان يک عمليات» ھا پل جاسوس«

  

ت ھای اطالعاتی اياال  سرويسۀاو چندين کتاب دربار. ھای اطالعاتی کوبا است فابين اسکاالنته سرپرست پيشين سرويس

  .نظر کوبا بررسی کرده است کندی را از نقطه. متحده عليه کوبا نوشته و سوءقصد به جان اف

****  

لمی بود به کارگردانی استيون اسپبلبرگ به نام  بازيگر و توليدکنندۀ فئیامريکا بااستعداد ۀسال گذشته، تام ھنکس ھنرپيش

 ۀلم داستان دستگيری و مبادلف. ر در نقش مکمل شد جايزه اسکاۀھای آن، برند ، که يکی از ھنرپيشه»ھا پل جاسوس«

 اطالعاتی غيرقانونی شوروی در اياالت ۀ را با رادولف ايبل سرپرست شبکئیامريکافرانسيس گری پاورز، يک خلبان 

 زمانی ١٩۵٧کرد، و فقط در سال   به مدت ده سال در آن کشور فعاليت می١٩۴٨او از سال . کند متحده بازگو می

لم حذف چيزی که در ف(د به او خيانت کرد ًد که يکی از افسران او به نام رينو ھايھانن که اصال فنالندی بودستگير ش

  .ھايش به اياالت متحده گريخت و پس از سرقت پول از عمليات برای فرار از مسؤوليت) شده
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  زبان را روان١٠  د کهطرف شوروی يک مرد ميانسال بو. ًداستان واقعی ھر يک از دو طرف کامال متفاوت است

ھای  مو، با فرھنگ و مجرب در فراز و نشيب  متبحر در استفاده از قلمشکرد، يک رياضيدان و نقا صحبت می

شود که گويا اولين  لم طوری نشان داده می که در روايت ف٢- يوئیامريکاخلبان جوان ھواپيمای جاسوسی . اطالعاتی

وزير  جمھور آيزنھاور و نخست سئي در ھمان روزی که ر١٩۶٠ اول ماه مه دھد در روز مأموريت خود را انجام می

 که دو کشور در رأس ئیھا سالح بلوک ًخروشچف قرار بود در وين، اتريش برای مذاکرات پيرامون دتانت و نھايتا خلع

  .ھا قرار داشتند مالقات کنند، در قلمرو شوروی سرنگون شد آن

ھای جنگ جھانی دوم در  داناوان در سال. کند را بازی می کيل است که تام ھنکس آنلم جيمز داناوان وشخصيت اصلی ف

ً ھمکار آلن دالس بود که بعدا -نخستين تشکل اطالعاتی اياالت متحده-)اس. اس. او(» ژيکيستراتھای  دفتر سرويس«

قين آن وقت سران نازی را او سپس يکی از اعضای تيم کشور خود در دادگاه نورنبرگ بود که متف. شد» سيا«سرپرست 

  .قطع کند، به وکالت روی آورد» سيا«که روابط خود را با  ًداناوان بعدا، بدون اين. در آن محاکمه کردند

ھا با غذای کودک و وسايل   مزدوران خليج خوکۀھا بعد، او وکيلی بود که توسط کندی برای مذاکره پيرامون مبادل سال

در .  برای مردم ما غيرقابل دسترس کرده بود، منصوب شد- ھنوز ھم ادامه دارد که-  اقتصادیۀکشاورزی که محاصر

. سعی کرد از طريق او يک لباس غواصی سمی را به فيدل کاسترو برساند، که داناوان امتناع کرد» سيا«، ١٩۶٣سال 

فی کرد که در آن فيدل چند ماه بعد، او خبرنگاری به نام ليزا ھوارد را برای انجام يک مصاحبه با رھبر کوبا معر

  .سازی روابط بين دو کشور را بررسی کند ھا برای بررسی عادی گزينه

ًھای آن نيست، بلکه توضيح اين است که چرا پاورز دقيقا در  لم، يا حتا حذفيات يا کژیاما، ھدف اين مقاله توضيح ف

  .جنگ سرد مذاکره کنند، اسير شد و شوروی سعی داشتند برای يک دتانت احتمالی در امريکاروزی که رھبران 

کندی . جمھور جان اف سئيً سابق که بعدا متھم شد تنھا ضارب رئی، لی ھاروی اسوالد تفنگدار دريا١٩۵٩مبر در دس

  . غيرعادی به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی پناھنده شدۀبود، طی يک شيو

قدام به خودکشی در ھتل محل اقامت خود،  و اامريکارت آميز شھروندی خود در سفا در آنجا، اسوالد پس از رد توھين

مجوز اقامت در شھر مينسک، بالروس را به دست آورد، نزديک به سه سال در آنجا زندگی کرد و با يک شھروند 

  .جوان شوروی ازدواج کرد و يک دختر داشت

 برای خدمت نظامی به ١٩۵٨ در سال او. اسوالد که بود، و چرا گريخت، پرسشی است که تاکنون بدون پاسخ مانده است

.  زبان در مونترری کاليفرنيا زبان روسی خواندۀ خدمتش، او در مدرسۀبراساس پروند.  پيوستئیسپاه تفنگداران دريا

 را بر فراز ٢-  راداری که پروازھای ھواپيمای يوۀ منتقل شد، و در اداراپانج آتسوگی در حرب- او سپس به پايگاه ھوا

کرد، تخصص  شوروی و چين باھدف عکسبرداری از انبارھای اسلحه و اردوھای نظامی ھدايت می ئیقلمرو ھوا

  .گرفت

فعاليتش او را به پارامترھای پرواز اين ھواپيما آشنا ساخت و او را قادر ساخت . شد اداره می» سيا«اين پايگاه توسط 

» سيا« در تالش اپانجالد در مدت اقامت خود در ، اسوئیامريکان ا برخی محققۀبه گفت. زبان روسی خود را کامل کند

  .، ھمراه يک مأمور ديگر، درگير بوداپانج نظامی سفارت شوروی در ۀبرای جلب کردن وابست

ِ، به اياالت متحده بازگشت و در پايگاه ال تورو در کاليفرنيا مستقر اپانجاسوالد پس از اتمام مأموريت کاری خود در
 ئی نيروی ھواۀ در کوبا بود و دربار١٩۵٩که در سال » سيا«نگز، مأمور معروف يک شب، گری پاتريک ھمي. شد

ھمينگز ھمراه با ھمکار خود فرانک استورجيس، . کرد به ديدار او رفت گيری کوبا جاسوسی می انقالبی در حال شکل

  .ای نافرجام به فيدل کاسترو شرکت داشت در حمله
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 مشکالت ۀماه پس از اين مالقات به بھان است که لی ھاروی اسوالد يکطبق تحقيق رسمی اياالت متحده حقيقت اين 

با درخواست او موافقت شد، و پس . سالمتی مادرش که ساکن نيو اورلئان بود درخواست مرخصی برای ماه بعد را داد

 قطار به قلمرو از آنجا به فنالند پرواز کرد، روز بعد با. از يک سفر کوتاه به آن شھر، با قايق به انگلستان رفت

ھا از  شوروی.  غيرعادی است ھا در اسرع وقت صورت گرفت، چيزی که برای يک گردشگر  اينۀھم. شوروی رفت

. ھا در ارتباط با جنايت عليه جان اف ئیامريکاطور که زمانی که  دانستند، ھمان  او را میۀ کردند و پيشينئیاو بارجو

  .و را واشناختندھا ا کندی درخواست اطالعات کردند، شوروی

  .ژيک نيروھای مسلح شوروی بوديسترات اطالعات حياتی برای دفاع ۀاسوالد دارند

ناپذير   شکستئیھای ضدھوااکترشد که تا آن زمان برای   می٢-اين اطالعات شامل پارامترھای پرواز ھواپيمای يو

لنينيست - که يک مارکسيست عای او مبنی بر اينشرايط اعطای پناھندگی به او ھرگز روشن نشد، و البته به اد. مانده بود

 يک پيگرد سياسی وجود نداشت اين بود که ۀروال معمول در مواردی که ھيچ پيشين. تحت پيگرد بود، ارتباطی نداشت

 ٣٠در زمان بسيار کوتاھی، حدود . متقاضی از ھمان مرزی که وارد شده بازگردانده شود، اما عکس اين اتفاق افتاد

ًاسوالد احتماال .  الکترونيک کار گرفتۀ اقامت در پايتخت بالروس را دريافت کرد و در يک کارخانۀجازروز، او ا

  .ھا داد برای تضمين وضعيت پناھندگی خود اطالعات حساسی به شوروی

-  يو١٩۶٠ تا اول مه ١٩۵٩مبر  نظر گرفت اين فاکت است که از دسعنصر ديگری که در تحليل اين پرونده بايد در

  . از طريق قلمرو اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی پرواز نکردندئیامريکاھای ٢

 جنگ سرد مالقات ًو دقيقا در آن روز، در زمان مھمی که آيزنھاور و خروشچف برای يافتن راھی برای تخفيف شدت

چرا پرواز در آن روز؟ آيا اين يک تحريک بود؟ . ھای شوروی سرنگون شد کردند، ھواپيمای پاورز توسط موشک می

با -را سرنگون کننند  داشتند آن٢-ھا که اطالعات ارزشمندی درباره پارامترھای پرواز يو آيا قصد اين بود که شوروی

  ؟ار بود شروع شود قدری برتری کسب کننداين نيت بيھوده که در مذاکراتی که قر

که ھواپيما سرنگون شد، اسوالد به کنسولگری اياالت متحده در  چيزی که روشن است اين است که چند ماه پس از اين

تقاضای بازگشت او، ھمراه . ً که قبال گذرنامه خود را پاره کرده بود، و تقاضای بازگشت کردئیجا-مسکو بازگشت

  .ويب شد، و خرج او را دولت اياالت متحده پرداختھمسر و دخترش تص

. بی. او در محل سکونت خود در داالس در ارتباط با اف. از اينجا به بعد، داستان در اياالت متحده ادامه خواھد يافت

نونی  قرار گرفت؛ آرزوی او اين بود که برای قائیًھای ضدشوروی، و نھايتا با ضدانقالبيون کوبا ، سازمان»سيا«ای،  

ھای او در تحقيقات   فعاليتۀکردن روابط خود با کشور ما چند ھفته پيش از سوءقصد به کندی به کوبا سفر کند، ھم

  .رسمی اياالت متحده به طور مستند ثبت شده است

 ۀتحقيق دربار.  به دست جک روبی، يک گانگستر معروف کشته شد١٩۶٣مبر  نو٢۴دانيم اسوالد در  طور که می ھمان

اسوالد چه اسراری با خود داشت که او را چنان . کندی حداقل به طور غيررسمی خاتمه يافت. قصد به جان افسوء

خر «ليس در ساعات اوليه پس از جنايت گفت او يک وی پئطور که خودش در بازجو کرد؟ آيا ھمان خطرناک می

  ؟ناد بررسی سوءقصد را غيرمحرمانه کند اسۀبود؟ چند سال ديگر طول خواھد کشيد تا دولت اياالت متحده ھم» بارکش

کرد، چه مبادله شد؟ يک خلبان با يک سرھنگ   را به ھم متصل میئیامريکاپس، در پل برلين که دو بخش شوروی و 

شايد . رسد  سال زندان محکوم شد؟ بعيد به نظر می٣٧کس خيانت نکرد يا اتھامات عليه خود را نپذيرفت و به  که به ھيچ

 لی ھاروی اسوالد جاسوس يک سال ۀانفجاری که ممکن بود اطالعات مھمی دربار ۀداندن يک شاھد بالقونياز به برگر

  .پيش از سوءقصد داشته باشد، چيزی است که منشأ آن مبادله بود
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اولين نشان نظامی [» نشان پرچم سرخ«در پايان، سرھنگ ويليام گوئنوخويچ فيشر، با نام مستعار رادولف ايبل، 

او بدون ترديد يکی از قھرمانان .  خود در ميان مردم خود درگذشت  در ميھن١٩٧١ا دريافت کرد و در سال ر] شوروی

زمان  ھای دفاعی و تھاجمی آن  مواد ارزشمند درباره ظرفيتۀئ خويش اراۀجنگ سرد بود، که با سکوت و کار فروتنان

  .اياالت متحده به اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را ممکن ساخت
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با » المعارف بزرگ شوروی ةدائر« بين ئیتفاوت ايدئولوژيک، بينشی و محتوا» پديا ويکی«در استفاده از : عدالت

 تعريف و توضيح به عنوان نمونه. را بايد در نظر گرفت» المعارف بزرگ اسالمی ةدائر«يا » المعارف بريتانيا ةدائر«

  .شود منتشر می» ھا پل جاسوس«لم از ف» پديا ويکی«

  

  اديپ ويکی

  ھا پل جاسوس

 مذاکره و ۀواسطه ھای بسيار ب ٔلم درباره داستان واقعی نجات جان سربازان وفادار به وطن و انسانھدف اصلی ف

 اياالت متحده به نام جيمز داناوان است که پس از تبادل يک سرباز شوروی ۀديپلماسی يک وکيل مجرب و شھروند ساد

با يک سرباز اياالت متحده به نام فرانسيس گری پاورز و يک دانشجو ) ک رايلنسبا بازی مار ( )en( به نام رودلف ايبل 

 قراردادی بين داناوان و ١٩۶٢مبر  دس٢١شود وقتی در  لم مطرح میطور که در متن پايانی ف ، ھمان١٩۶٢در سال 

 ١٩۶٣ والیج ٣اناوان در شود د  میء غذا و دارو امضادالر ميليون ۵٣ زندانی در قبال ١١١٣فيدل کاسترو برای تبادل 

اما محور اصلی . ات دھد اسير را نيز از بازداشت در کوبا نج مرد، زن و کودک٩٧٠٣شود که  ًنھايتا موفق می

کرد، با   اين است که داناوان که رودلف را به خاطر وفادار بودن به وطنش روسيه تحسين میۀدھند لم نشانسناريوی ف

استداللی که داناوان (دھد  ًبا اين استدالل که بعدا نياز به تبادل اسرا خواھد شد نجات میدورانديشی خود جان رودلف را 

 اسير ئیامريکابه خاطر اين دورانديشی داناوان، مدتی بعد که يک سرباز ). برد برای متقاعد کردن قاضی به کار می

ھا انجام شود داناوان را انتخاب  خالت دولتکه مذاکره بدون نام بردن از د شود دولت اياالت متحده برای اين روسيه می

فرستد تا به صورت غير مستقيم رضايت به   میامريکاای را به  کند از طرفی روسيه نيز به صورت نامحسوس نامه می

 قرار بود از ٢- پاورز، سرباز اياالت متحده با فناوری جديد ھواپيمای جاسوسی الکھيد يو.  اسرا را اعالم کندۀمبادل

از تأسيسات ) مند کرده بود ارتفاعی که روسھا را پس از دستگيری پاورز، به اين فناوری عالقه (ئی ھزار پا٧٠ ارتفاع

گيرد و خلبان با چتر  ھای سم شوروی قرار می نظامی روسيه در مرز ترکيه عکسبرداری کند که مورد اصابت موشک

 شرقی در شرايط نابسمانی قرار دارد که المانته شده است و اما در اين دوره تاريخی ديوار برلين تازه ساخ. آيد فرود می

 نيز يک دانشجوی المانمداران  شوروی به خاطر منافع سياسی خود حاضر به بازسازی آن نيست از اين رو سياست

قيق  وی تحۀنام کنند با اين بھانه که پايان اش اسير می یالمان را در حين مالقات دوست دختر ئیامريکا ۀاقتصاد ساد

 شرقی اين بود که با تبادل اين دانشجو با سرباز اسير روسی و آزاد المانھدف .  اقتصاد کمونيستی بوده استۀدربار

  . برای خودشان از روسيه مرکز سياسی شوروی امتيازاتی بگيرندئیامريکانشدن سرباز 

 انجام ئیامريکاند تبادل سرباز روسی با  دانشجو را آزاد نکالمانکند که اگر   را تھديد میالمانمدار  داناوان سياست

 شرقی از شرايط موجود المانکشد و اينگونه ھم از سوءاستفاده سياستمداران  نخواھد شد و از موضع خودش عقب نمی

» ايستادگی«شود  یلم نيز مطرح ممنطق و آنطور که در داستان ف. ھدد کند ھم دانشجوی بيگناه را نجات می جلوگيری می
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شود شکنجه  لم مطرح میاز نکاتی که در ف. شود شدن او میر سر تصميمش و مصمم بودن وی موجب موفق داناوان ب

 اما حکم اعدام اوست که امريکا سرباز روسی در ۀ در روسيه و عدم شکنجئیامريکاسرباز )  روانی منع خوابۀشکنج(

 مورد استقبال گرم ئیامريکا اما سرباز کنند گونه اطالعاتی را فاش نمی شود ھمچنين ھر دو سرباز ھيچ منحل می

 که داناوان طی داستان ئیھا از نگرانی(شود  گيرد ھرچند سرباز روسی با استقبال سردی مواجه می ھموطنانش قرار می

لم، طی ماجرای ف). تبادل چه خواھد شدکند که عاقبت سرباز وفادار روسی پس از   سؤال میالمانلم از سفير روسيه در ف

کند نه ھواپيمای نظامی  يون اياالت متحده ھواپيمای پاورز را با عنوان ھواپيمای ھواشناسی ناسا معرفی میتلويز

 ئیامريکادفاع داناوان از سرباز روسی و نجات جان وی از اعدام پيش از اسير شدن سرباز .  مواضع شورویئیشناسا

ھای محلی ساده نيز طی رسيدگی  ليسوو حتی يکی از پشود   داناوان میۀ مسلحانه به خانۀموجب خشم مردم و حتی حمل

که تبادل انجام  کند اما پس از اين خواست می داناوان را به خاطر کارھايش باز داناوان خودۀبه ماجرای حمله به خان

  .شود شود داناوان به قھرمان ملی تبديل می می
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